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§Dermatology Referral Services, Glasgow, Escócia
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Resumo

A dermatite atópica (DA) é uma doença de pele cró-

nica recorrente e prurı́tica, frequente nos cães, cujo

tratamento tem sido alvo de alterações ao longo do

tempo e de acordo com a região geográfica. Recente-

mente, alguns ensaios aleatorizados e controlados

de qualidade e algumas revisões sistemáticas deter-

minaram quais os fármacos que apresentam mais

probabilidades de proporcionar um efeito benéfico

consistente. O Grupo de Trabalho Internacional dedi-

cado ao estudo da Dermatite Atópica Canina reco-

menda actualmente uma abordagem multifacetada

para o tratamento dos cães com DA. As crises agudas

devem ser tratadas associando o banho com agentes

não irritantes aos glucocorticóides de aplicação

tópica, depois de uma tentativa para identificar e

remover as causas suspeitas da crise. Se necessário,

pode adicionar-se a este tratamento uma terapêutica

com glucocorticóides e agentes antimicrobianos

orais. Em cães com DA crónica, pode-se consi-

derar igualmente uma intervenção combinada. Uma

vez mais, devem-se identificar os factores que
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desencadeiam as crises agudas de DA, evitando-os se

possı́vel. Os factores susceptı́veis de desencadear cri-

ses agudas actualmente reconhecidos incluem ali-

mentos, pulgas e alergénios ambientais, bactérias do

género Staphylococcus e a levedura Malassezia. A

higiene e a condição da pele e do pêlo devem ser

optimizadas através da utilização champôs não irri-

tantes no banho e com suplementos alimentares de

ácidos gordos essenciais. A gravidade do prurido

e das lesões cutâneas pode ser reduzida através

da utilização de uma associação de fármacos anti-

inflamatórios. Actualmente, os medicamentos cuja

eficácia está bem documentada incluem os gluco-

corticóides tópicos e orais e os inibidores da calci-

neurina, tais como a ciclosporina oral e o tacrolimus

tópico. A dose e a frequência de administração destes

fármacos devem ser adaptadas a cada paciente,

tendo em consideração a eficácia individual de cada

fármaco, os seus efeitos adversos e os custos asso-

ciados. Deve ser oferecida a possibilidade de efectuar

imunoterapia especı́fica para os alergénios, sempre

que for exequı́vel, numa tentativa de prevenir a rec-

orrência dos sinais clı́nicos quando o paciente estiver

novamente exposto aos alergénios ambientais a que

é hipersensı́vel.

Preâmbulo

Ao longo deste artigo, são feitas recomendações para

intervenções especı́ficas com base nos dois parâmetros

descritos na Tabela 1.1 Foram estabelecidas categorias

de evidência (categories of evidence, COE) com base nas

evidências mais importantes existentes na altura em que

este artigo foi escrito e foi deduzido o grau de impacto

das recomendações (strength of recommendations,

SOR) a partir das COE mais elevadas para as inter-

venções em causa. Em geral, uma COE com uma numer-

ação romana baixa e uma SOR com uma letra baixa, por

ordem alfabética, devem ser consideradas mais valiosas

do que as que apresentam classificações superiores.

Para a maioria das recomendações apresentadas neste

artigo, as evidências foram extraı́das a partir de resultados

de ensaios clı́nicos em que se obtiveram reduções esta-

tisticamente significativas em parâmetros especı́ficos de

medição dos resultados. Os veterinários devem ter em

consideração que estas reduções estatisticamente signifi-

cativas não implicam necessariamente que a utilização

destas intervenções conduzirá sempre uma resposta

aceitável para o proprietário do animal, ou que estas inter-

venções serão sempre eficazes para todos os pacientes.

Além disso, ao ler estas directrizes (guidelines), os veter-

inários são aconselhados a ter em mente que é muitas

vezes necessário associar vários tipos de intervenção

para que se consigam atingir resultados satisfatórios.

Outro ponto importante a considerar é que, em várias

secções deste documento, existem afirmações que de-

stacam a ausência de evidências que sustentem a util-

ização de um determinado fármaco ou produto. O facto

de não existirem evidências suficientes para recomendar

uma determinada intervenção não significa que o fármaco

ou produto não é eficaz, mas simplesmente que não exi-

stem estudos que documentem a sua eficácia ou ausên-

cia de eficácia.

Nesta revisão, a recomendação de um fármaco espe-

cı́fico não implica que este Grupo de Trabalho apoia ou

aprova um produto ou uma empresa em particular; signi-

fica, neste caso, que existe um estudo ou um consenso

que fundamenta a utilização desta intervenção. É impor-

tante referir que as recomendações para uma determina-

da intervenção não tiveram em consideração se o

produto estava disponı́vel num paı́s especı́fico, ou se

estava aprovado para ser utilizado em cães – ou em cães

com dermatite atópica (DA) – nesse paı́s. Antes de imple-

mentar estas guidelines na sua prática clı́nica, os veteriná-

rios deverão primeiro verificar os aspectos legais da

utilização dos vários produtos nos seus paı́ses respecti-

vos.

Relativamente à designação dos fármacos, as reco-

mendações de intervenção apresentadas neste texto são

feitas utilizando os nomes genéricos dos fármacos. Con-

tudo, no caso de a recomendação se basear em estudos

especı́ficos em que são apresentadas evidências sobre a

eficácia de um produto em particular, referir-nos-emos à

marca especı́fica e ao nome da empresa.

Finalmente, se o leitor desejar um resumo das nossas

recomendações, poderá encontrá-lo numa única página,

num anexo que se encontra no final deste artigo.

Introdução

A dermatite atópica é uma dermatose frequente nos

cães, definida como uma doença cutânea inflamatória e

Tabela 1. Categorias das evidências e grau de impacto da recomen-

dação

Categoria das evidências

Ia Evidências provenientes de meta-análises ou de revisões

sistemáticas

Ib Evidências provenientes de, pelo menos, um ensaio

aleatorizado e controlado

IIa Evidências provenientes de, pelo menos, um ensaio controlado

sem aleatorização

IIb Evidências provenientes de, pelo menos, um outro tipo de

estudo quasi-experimental

III Evidências provenientes de estudos descritivos não

experimentais, tais como estudos comparativos, estudos de

correlação e estudos caso-controlo

IV Evidências provenientes de uma comissão de peritos ou

pareceres ou experiência clı́nica de entidades de reconhecida

competência ou ambos

LB Evidências provenientes de estudos efectuados em laboratório

Grau de impacto da recomendação

A Directamente baseados em evidências de categoria I

B Directamente baseados em evidências de categoria II ou

extrapolados a partir de evidências de categoria I

C Directamente baseados em evidências de categoria III ou

extrapolados a partir de evidências de categoria II

D Directamente baseados em evidências de categoria IV ou

extrapolados a partir de evidências de categoria III

E Directamente baseados em evidências de categoria LB

F Baseados em consensos dos Grupos de Trabalho da especialidade

Modificado a partir de: Leung DYM et al. Ann Allergy, Asthma,

Immunol 2004; 93:S1-S21.
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prurı́tica com predisposição genética, cujas caracterı́sti-

cas clı́nicas estão associadas aos anticorpos IgE, dirigi-

dos, na maioria dos casos, contra alergénios ambientais.2

Actualmente, é reconhecida uma condição paralela desig-

nada como dermatite de tipo atópico (atopic-like dermati-

tis, ALD) que é necessário diferenciar da DA. Os

pacientes com ALD apresentam o mesmo conjunto de

sinais clı́nicos do que os com DA, mas no caso da ALD,

não é possı́vel documentar uma resposta mediada por

IgE aos alergénios ambientais ou a outros alergénios,

através dos métodos habitualmente utilizados (Caixa 1).2

Patogénese. A patogénese da DA canina não é com-

preendida na sua totalidade. Enquanto o dogma tradicion-

al salientava a importância da hipersensibilidade imediata

e retardada, mediada por IgE, a alergénios aéreos, actual-

mente têm-se acumulado evidências que sugerem que

os defeitos na barreira epidérmica podem igualmente

contribuir para a patogénese da doença.3 A teoria actual-

mente aceite sobre a patogénese da DA canina pode ser

resumida da seguinte forma:3,4 na fase aguda da doença,

pensa-se que os presumı́veis defeitos da barreira epidér-

mica facilitam o contacto dos alergénios ambientais (e,

possivelmente, de alergénios microbianos) com as célu-

las imunitárias da epiderme. As células apresentadoras

de antigénio epidérmicas capturam os alergénios através

das suas IgE especı́ficas, migrando em seguida para a

derme e para os nódulos linfáticos regionais. Os produtos

microbianos e os mediadores inflamatórios derivados das

células imunitárias activam os queratinócitos que, por sua

vez, libertam mais quimiocinas e citocinas. Os mastócitos

dérmicos revestidos com imunoglobulinas E libertam

histamina, proteases, quimiocinas e citocinas, no segui-

mento do contacto com os alergénios. Numa fase inicial,

ocorre um afluxo de granulócitos (neutrófilos e eosinófi-

los), de linfócitos T especı́ficos para o alergénio e de célu-

las dendrı́ticas dérmicas. Ocorre o desgranulamento dos

eosinófilos e a libertação de proteı́nas que induzem danos

ao nı́vel da derme e da epiderme. Os linfócitos T helper

de tipo 2 libertam citocinas que promovem a sı́ntese de

IgE e a sobrevivência dos eosinófilos. Os agentes micro-

bianos, os traumatismos auto-induzidos e os neuromedia-

dores podem igualmente contribuir para a inflamação

persistente das lesões cutâneas crónicas. Existe um ciclo

contı́nuo de libertação de quimiocinas que conduz ao

afluxo e à activação de leucócitos e à libertação adicional

de mediadores pró-inflamatórios. As falhas na regulação

negativa dos mecanismos pró-inflamatórios são seguidas

de uma inflamação cutânea que se auto-perpetua. Apesar

dos avanços nos conhecimentos acerca da patogénese

da AD canina, ainda não foram identificados os media-

dores que desencadeiam a sensação de prurido. Importa

referir que a histamina não parece originar prurido nos

cães ao contrário do que acontece nos humanos e nos

ratos.5

Sinais clı́nicos e diagnóstico

Não está no âmbito deste documento apresentar uma

discussão detalhada das muitas facetas (e controvér-

sias) envolvidas no diagnóstico da DA. No entanto, os

autores gostariam de resumir os seus conhecimentos

actuais sobre esta doença e de salientar vários ele-

mentos crı́ticos, que crêem ser frequentemente mal

compreendidos.

O diagnóstico da DA canina assenta principalmente

nos sinais transmitidos pelo paciente, nos sinais clı́nicos

e na história da doença e não numa análise laboratorial.6,7

O diagnóstico da dermatite atópica baseia-se na obser-

vação de um conjunto de elementos que inclui uma

história tı́pica e sinais clı́nicos, com uma eliminação sub-

sequente de outras condições que a poderiam mimetizar.

A maioria dos cães atópicos começa normalmente a

manifestar sinais entre os seis meses e os três anos de

idade. Não se conhece qualquer predisposição relativa-

mente ao género. Em geral, os cães têm uma história de

prurido, com ou sem infecções recorrentes, na pele e nos

ouvidos. Uma história de lacrimejo, de congestão ocular

ou de espirros ⁄ rinorreia pode ser indicativa de uma

conjuntivite ou de uma rinite atópica, respectivamente.

Os sinais podem ser sazonais ou não sazonais, com ou

sem exacerbação sazonal, dependendo principalmente

dos alergénios envolvidos como factores de desenca-

deamento da crise e do meio ambiente do animal

doméstico.

As lesões cutâneas primárias consistem habitualmente

em máculas eritematosas, manchas e pequenas pápulas.

A maioria dos pacientes, contudo, apresenta lesões que

são secundárias a um traumatismo auto-induzido, tais

como escoriações, alopécia auto-induzida, liquenificação

e hiperpigmentação. A distribuição das lesões cutâneas

da DA canina é variável e depende provavelmente do car-

ácter crónico da doença e dos alergénios envolvidos. As

áreas corporais que frequentemente apresentam lesões

são o focinho, a face côncava dos pavilhões auriculares, a

zona ventral do pescoço, as axilas, as virilhas, o abdómen,

o perı́neo e a zona ventral da cauda, bem como as zonas

flexural e medial das extremidades. As zonas dorsal e

palmar ⁄ plantar das patas estão muitas vezes envolvidas e

também se observa, com frequência, otite externa. As

lesões perioculares e perinasais podem reflectir a coexist-

ência de uma conjuntivite ou rinite atópica prurı́tica,

respectivamente.

É extremamente importante reconhecer que outras

dermatoses podem reproduzir os sintomas ou sobrepor-

se à DA. Estas doenças são, habitualmente, provocadas

por parasitas (principalmente a escabiose e, ocasional-

mente, a demodicose), agentes infecciosos (por exemplo,

Caixa 1: Definição de dermatite atópica e da dermatite de tipo

atópico do Grupo de Trabalho Internacional sobre a Dermatite

Atópica Canina (International Task Force on Canine Atopic

Dermatitis)

Dermatite atópica canina: Uma doença cutânea alérgica infla-

matória e prurı́tica de predisposição genética com caracterı́sticas

clı́nicas tı́picas associadas a anticorpos IgE, mais frequentemente

direccionados contra alergénios ambientais

Dermatite canina de tipo atópico: Uma doença cutânea inflamató-

ria e prurı́tica com caracterı́sticas clı́nicas idênticas às observadas

na dermatite atópica canina em que não é possı́vel documentar

uma resposta mediada por IgE a alergénios ambientais ou outros

Halliwell R: Revised nomenclature for veterinary allergy. Veterinary

Immunology and Immunopathology 2006; 114: 207–8.
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piodermites superficiais provocados por Staphylococcus

ou dermatite por Malassezia) ou têm outra origem alérg-

ica. Estas doenças têm de ser excluı́das ou controladas

antes de se poder fazer um diagnóstico de DA. Os princı́-

pios de diagnóstico e de tratamento destas condições se-

melhantes do ponto de vista clı́nico estão fora do âmbito

destas guidelines; os veterinários deverão consultar as

revisões recentes sobre as recomendações de boas práti-

cas clı́nicas dos respectivos paı́ses.

Foi recentemente recomendado um conjunto de critéri-

os – uma espécie de lista de verificação – para auxiliar no

diagnóstico da DA nos cães (Tabela 2).8 É importante re-

cordar, contudo, que estes critérios não são absolutos;

cerca de um em cada cinco casos (20%) poderia ser mal

diagnosticado se estes parâmetros fossem aplicados de

forma rigorosa! No entanto, se as ectoparasitoses e as in-

fecções cutâneas forem excluı́das adequadamente, eser-

a-se que a especificidade destes critérios aumente de

forma acentuada. Finalmente, importa igualmente recor-

dar que, nas fases iniciais da DA, é pouco provável que se

observem lesões em todos os locais caracterı́sticos e que

o prurido pode estar presente sem que se observem

lesões.

A relação entre a DA canina e as reacções cutâneas ad-

versas de origem alimentar (cutaneous adverse food

reactions – CAFR, ou ‘‘alergias alimentares’’) tem sido,

desde há muito, objecto de controvérsia. Recentemente,

este Grupo de Trabalho, apoiou a ideia de que as CAFR se

podiam manifestar como DA em alguns pacientes cani-

nos, ou, por outras palavras, que os componentes alimen-

tares poderiam desencadear crises de DA em cães

hipersensı́veis a esses alergénios (Caixa 2).9 Note-se que,

para além dos sinais clı́nicos tı́picos da DA, as CAFR po-

dem igualmente manifestar-se sob a forma de outras sı́n-

dromes, tais como a urticária ou o prurido sem lesões ou

com lesões em locais pouco habituais (tais como os flan-

cos, a zona dorsal, o perı́neo ou a zona perilabial).

Existe um consenso de que os testes serológicos ou in-

tradérmicos para detecção das IgE alergénio-especı́ficas

não podem ser utilizados para o diagnóstico inicial da DA

nos cães.10,11 Muitos cães normais e atópicos apresen-

tam reacções positivas em ambos os testes, diminuindo,

assim, de forma muito pronunciada a especificidade

destes testes para o diagnóstico da DA. A utilização

de um teste serológico ou intradérmico como principal

critério para o diagnóstico da DA conduzirá, por isso, a

erros de diagnóstico. No entanto, estes testes podem ser

utilizados pelas seguintes razões: 1) para documentar se

a doença está associada a uma IgE alergénio-especı́fica

ou não (isto é, para determinar se o cão sofre de DA ou

de ALD), 2) para implementar intervenções direccionadas

para a evicção dos alergénios (por exemplo, medidas para

eliminação dos ácaros em casa), e ⁄ ou 3) para seleccionar

os alergénios a incluir nas preparações de imunoterapia.

Estas intervenções serão discutidas em seguida, de

forma mais detalhada.

O principal objectivo destas guidelines para a prática

clı́nica é melhorar os cuidados prestados aos cães com

DA. As recomendações foram feitas por uma comissão

do Grupo de Trabalho Internacional dedicado ao estudo

da DA canina para benefı́cio dos clı́nicos gerais. Este

artigo está dividido em duas secções distintas: 1) o trata-

mento das crises agudas de DA e 2) o tratamento das

lesões cutâneas crónicas da DA. São apresentados

Tabela 2. Critérios de Favrot de 2010 para a dermatite atópica

canina

1 Aparecimento dos sinais clı́nicos antes dos 3 anos de idade

2 O cão vive dentro de casa, na maior parte do tempo

3 O prurido responde ao tratamento com glucocorticóides

4 O prurido, numa fase inicial, é sine materia (ou seja, um prurido

sem lesões)

5 Tem as patas dianteiras afectadas

6 Tem os pavilhões auriculares afectados

7 As margens dos pavilhões auriculares não estão afectadas

8 A zona dorso-lombar não está afectada

Um conjunto de cinco critérios preenchidos tem uma sensibilidade

de 85% e uma especificidade de 79% para diferenciar cães com DA

de cães com prurido crónico ou recorrente sem DA. A adição de um

sexto parâmetro positivo aumenta a especificidade para 89% mas

diminui a sensibilidade para 58%.

Favrot C, Steffan J, Seewald W et al. A prospective study on the clin-

ical features of chronic canine atopic dermatitis and its diagnosis.

Veterinary Dermatology 2010; 21:23–30.

Caixa 2: Posição do Grupo de Trabalho Internacional sobre a

Dermatite Atópica Canina (International Task Force on Canine Atopic

Dermatitis) sobre as reacções adversas alimentares de manifestação

cutânea e a dermatite atópica

A alergia alimentar (também conhecida como ‘‘reacção adversa

de origem alimentar’’) é um diagnóstico etiológico. Nos cães,

as manifestações clı́nicas cutâneas das alergias alimentares

foram referidas como o aparecimento de um prurido focal, multi-

focal ou generalizado, otite, seborreia, pioderma superficial e

também, em alguns cães, como dermatite atópica. Estas mani-

festações cutâneas podem ser muitas vezes acompanhadas de

sinais digestivos.

A dermatite atópica, nos cães e nos humanos, é um diagnóstico

clı́nico. Pode ser exacerbada por uma exposição a alergénios,

que podem ter uma origem ambiental (tal como os ácaros ou os

pólens), microbiana e também, no caso de alguns cães, alimen-

tar.

Declaração de opinião: o Grupo de Trabalho Internacional sobre a

Dermatite Atópica Canina apoia a ideia de que as reacções adver-

sas de origem alimentar (alergias alimentares) se podem manife-

star como dermatite atópica em alguns pacientes caninos, ou,

por outras palavras, que os componentes alimentares podem de-

sencadear crises de dermatite atópica em cães hipersensı́veis a

esses alergénios.

Implicações para a prática clı́nica: As alergias alimentares podem

apresentar-se clinicamente de uma forma semelhante à derma-

tite atópica em alguns cães, mas nem todos os cães com alergia

alimentar a manifestam como dermatite atópica. A dermatite ató-

pica pode ser exacerbada por alergénios alimentares, mas nem

todos os cães com dermatite atópica têm crises induzidas por ali-

mentos. Todos os cães com um diagnóstico de dermatite atópica

não sazonal (ou seja, perene) devem ser submetidos a um ou

mais testes de eliminação-provocação alimentar (também con-

hecidos como ‘‘dietas de eliminação’’) para determinar, e depois

eliminar, quaisquer alergénios da dieta que possam causar as cri-

ses da doença alérgica.

Olivry T, DeBoer DJ, Bensignor E, Prélaud P for the International Task

Force on Canine Atopic Dermatitis. Food for thought: pondering the

relationship between canine atopic dermatitis and cutaneous adverse

food reactions. Veterinary Dermatology 2007; 18: 390–1.
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cenários exemplificativos de situações que podem ocor-

rer na prática clı́nica e que poderiam beneficiar das inter-

venções recomendadas nestas secções. As opções de

tratamento são apresentadas numa lista que segue uma

determinada ordem, mas isto não significa que todas as

recomendações são aconselhadas ou que devem ser

necessariamente seguidas nessa sequencia especı́fica.

Primeiro, e acima de tudo, os veterinários devem analisar

se estas recomendações são válidas para o seu caso, ten-

do em consideração o seu paciente em particular, os

proprietários do animal e a disponibilidade e custo dos

produtos nos respectivos paı́ses. Uma vez mais, os veter-

inários devem recordar que é muitas vezes necessária

uma associação de vários tipos de intervenção para se

conseguirem obter resultados satisfatórios.

Tratamento das crises agudas de DA

Caso 1: Um bull terrier inglês macho, castrado e com três

anos de idade que tem sofrido de lesões cutâneas prurı́ti-

cas intermitentes diagnosticadas como DA, ao longo dos

últimos dois anos. Estamos em plena estação de pólens

de gramı́neas aos quais ele é hipersensı́vel e os sinais

clı́nicos começaram a reaparecer.

Cenário 1a (crises agudas ligeiras): O cão apresenta

zonas de eritema e de edema e escoriações nas axilas

(Figura 1); por vezes, arranha o focinho e lambe as

patas.

Cenário 1b (crises agudas moderadas a graves): O cão

apresenta zonas de edema e de eritema multifocais, páp-

ulas e escoriações nas axilas, virilhas e zona média das

coxas (Figura 2). Parece ter prurido em todas a zonas do

corpo.

Identificação e evicção dos factores que desencade-

iam as crises

Identificação e remoção das causas alergénicas das cri-

ses: grau de impacto da recomendação (SOR) D (cenários

1a e 1b)

Fundamento para esta recomendação. Quando ocorre

uma exacerbação dos sinais num cão que teve anterior-

mente uma remissão completa ou quase completa da

doença, o veterinário deve procurar e eliminar a causa

dessas crises, se for exequı́vel. Actualmente são recon-

hecidas algumas fontes de crises de DA canina, que inclu-

em pulgas e alergénios alimentares e ambientais (tais

como os ácaros e os pólens). Nos casos de exacerbação

aguda da DA, principalmente em áreas em que a infes-

tação com pulgas é endémica, os veterinários devem

começar por verificar se as pulgas terão contribuı́do para

um agravamento dos sinais nessa altura. Da mesma

forma, devem perguntar aos proprietários informações

acerca da ingestão de produtos alimentares a que o cão

tem uma hipersensibilidade conhecida. Finalmente, a

consulta das contagens de pólens na internet poderá aju-

dar a compreender se os pólens nocivos circulam nesse

momento pelo ar nessa área geográfica. Os leitores

deverão consultar as secções seguintes para infor-

mações mais detalhadas sobre o controlo das pulgas e as

medidas de restrição dietética.

Avaliação da utilização da terapêutica antimicrobiana:

SOR D (cenários 1 a e 1b)

Fundamento para esta recomendação. As infecções

cutâneas e do ouvido são razões frequentes pelas quais

as lesões e o prurido se agravam de forma aguda em

cães com DA. Se forem identificadas infecções bacteri-

anas ou por leveduras em conjunto com alguns sinais

clı́nicos, citologia e ⁄ ou cultura, é indicada terapêutica

antimicrobiana, normalmente por via tópica acompanh-

ada ou não de medicamentos por via oral (COE IV). Para

as infecções cutâneas, é benéfica a administração de

formulações medicamentosas em champô ou em so-

lução contendo agentes antibacterianos (tais como a

clorohexidina, o lactato de etilo ou o triclosano) e ⁄ ou an-

tifúngicos (tais como o miconazol ou o cetoconazol).

Como podem secar e irritar a pele, as formulações cont-

endo peróxido de benzoı́lo não são recomendadas em

cães com DA sem que seja utilizado um hidratante tópi-

co em seguida (COE IV). Se as lesões decorrentes das

infecções cutâneas bacterianas ou fúngicas forem local-

izadas, aconselham-se pomadas, cremes, geles ou

toalhetes contendo agentes antisépticos (tais como a

clorhexidina), antibióticos (tais como a mupirocina, o áci-

do fusı́dico, a clindamicina ou outros) ou os fármacos

antifúngicos (tais como o miconazol, o clotrimazol, o

cetoconazol, a terbinafina) (COE IV). Os proprietários

devem ser aconselhados a vigiar os animais para detec-

tar possı́veis sinais de agravamento do prurido e das

lesões cutâneas na sequência da administração de for-

mulações antisépticas tópicas; se ocorrer um agrava-

mento, deve-se considerar a possibilidade de efectuar

uma cultura ou teste de sensibilidade bacteriana e ⁄ ou

utilizar um produto alternativo. Se as lesões decorrentes

da infecção forem generalizadas ou graves, são habitual-

mente necessários antibióticos ou antifúngicos sistémi-

cos (COE IV). Os veterinários devem consultar as

recomendações de boas práticas clı́nicas sobre a util-

ização de fármacos antimicrobianos nos respectivos

paı́ses (ver o tópico ‘‘opções de tratamento para a DA

crónica canina’’ abaixo para mais recomendações

acerca da utilização responsável de antibióticos tópicos

e sistémicos).

Figura 1. Crise aguda de dermatite atópica canina localizada. Este

cão apresenta zonas de eritema e de edema com escoriações em

ambas as axilas (exemplo do caso descrito como cenário 1a).
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Optimizar a higiene e a condição da pele e do pêlo

Banho com um champô não irritante: SOR B (cenários 1 a

e 1b)

Fundamento para esta recomendação. Num pequeno

ensaio aleatorizado, controlado e duplamente cego foi

demonstrado que um banho semanal com a aplicação de

um champô contendo lı́pidos, açúcares complexos e

agentes antisépticos (Allermyl, Virbac, Carros, França),

durante 10 minutos, originou uma redução para metade

na classificação obtida numa escala de prurido, ao fim de

24 horas, em 25% dos cães tratados (COE Ib).12 Quando

este champô era utilizado numa banheira de hidromassa-

gem, o efeito antipruriginoso era mais pronunciado.

É interessante referir que a utilização da banheira de

hidromassagem sem a aplicação de champô teve igual-

mente um efeito antipruriginoso benéfico em um em

cada cinco cães.12

Não existem actualmente evidências de quaisquer efei-

tos benéficos decorrentes da utilização de outros champ-

ôs ou amaciadores contendo ingredientes tais como a

aveia, a pramoxina, anti-histamı́nicos, lı́pidos ou glucocor-

ticóides (COE IV). Globalmente, estas observações suge-

rem que os efeitos benéficos observados após o banho

se devem principalmente à acção de lavar o animal.

Redução do prurido e das lesões cutâneas com

agentes farmacológicos

Tratamento a curto prazo com um glucocorticóide tópico:

SOR A (cenários 1a e 1b)

Fundamento para esta recomendação. Três ensaios alea-

torizados e controlados13–15 e uma revisão sistemática16

forneceram evidências sobre elevada eficácia de sprays

com glucocorticóides de potência intermédia (tais como a

solução de triancinolona a 0,015% [Genesis spray, Virbac,

Ft Worth, TX, EUA]; ou o aceponato de hidrocortisona a

0,0584% [Cortavance spray, Virbac, Carros, França]) na

redução das lesões cutâneas e do prurido na DA canina

(COE Ia). Esta intervenção é especialmente adequada

para as lesões cutâneas 14 localizadas e com uma duração

curta (COE Ib). Os clı́nicos devem adequar a frequência e

a duração da aplicação à gravidade dos sinais clı́nicos

(COE Ib).15 Se as formulações acima mencionadas não

estiverem disponı́veis, é provável que também se pos-

sam verificar efeitos benéficos com outras formulações

tópicas com glucocorticóides, mas a eficácia e a seg-

urança destes medicamentos varia conforme o tipo de

glucocorticóide e de excipiente utilizado (COE IV). Os clı́n-

icos devem ter em atenção que estes tratamentos se

destinam a uma utilização por tempo limitado, devido à

provável ocorrência de efeitos adversos. Estes efeitos

incluem habitualmente a diminuição da espessura da

pele, podendo ou não ocorrer rasgões na pele, e o aparec-

imento de comedões e de quistos foliculares superficiais

(mı́lia).17,18

Utilização de glucocorticóides orais a curto prazo: SOR A

(cenário 1b)

Fundamento para esta recomendação. Se os sinais

forem demasiado graves ou demasiado extensos para

que se consigam controlar com formulações tópicas,

podem ser necessários glucocorticóides orais. Uma revi-

são sistemática de ensaios aleatorizados e controlados

publicados sugere que os glucocorticóides orais como a

prednisona, a prednisolona ou a metilprednisolona têm

efeitos benéficos em doses de 0,5 mg ⁄ kg, administrada

uma ou duas vezes por dia, até que ocorra uma remis-

são clı́nica (COE Ia).16 Se os sinais clı́nicos forem muito

graves ou não melhorarem rapidamente, poderá ser

necessário manter alguns cães com uma terapêutica

mais prolongada, com as mais baixas doses e frequên-

cias de administração que controlem os seus sinais

clı́nicos. A utilização de glucocorticóides está normal-

mente contra-indicada no caso de existirem em simultâ-

neo infecções cutâneas bacterianas generalizadas,

superficiais ou profundas (COE IV). Os efeitos secundári-

os dos glucocorticóides orais são geralmente proporcio-

nais à potência, posologia e perı́odo de administração do

fármaco. Não se recomenda o tratamento das crise

(a) (b)

(c) (d)

Figura 2. Crise aguda de dermatite atópica

canina multifocal a generalizada. Este cão

apresenta uma exacerbação aguda de

sinais anteriores de DA. É possı́vel observar

eritema, edema, escoriações e pápulas nas

axilas (b,c) no esterno (b), nas zonas ingui-

nais (a,b,d) e nas coxas médias (exemplo

do caso descrito como cenário 1b).
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agudas de DA canina com glucocorticóides injectáveis

de acção prolongada (SOR D). Como a maioria dos cães

com DA tem sinais que respondem aos glucocorticóides

orais, caso não se verifiquem rapidamente efeitos clı́ni-

cos benéficos com um fármaco desta classe, o clı́nico

deverá considerar um diagnóstico alternativo ou a pre-

sença de complicações secundárias (tais como a presen-

ça de infecções cutâneas, da presença de ectoparasitas

ou de outras reacções não atópicas aos alimentos).

Intervenções que provavelmente terão poucos ou nen-

huns benefı́cios no tratamento das crises agudas de DA

canina

Anti-histamı́nicos. Devido ao seu mecanismo de acção,

não é provável que os antagonistas ⁄ agonistas inversos

dos receptores de tipo 1 da histamina (também

conhecidos como anti-histamı́nicos ‘‘anti-alérgicos’’

comuns, tais como a hidroxizina, a difenidramina e a

clorfeniramina) originem melhorias a posteriori no trata-

mento das crises agudas de DA canina. Na verdade,

estes fármacos não têm tempo de bloquear os recept-

ores da histamina antes que de estes estarem ocupa-

dos pela histamina libertada nas reacções alérgicas

imediatas. A análise conjunta dos dados existentes não

revela evidências conclusivas sobre a eficácia dos anti-

histamı́nicos orais de tipo 1 para o tratamento da DA

canina nos cães (COE Ia).16 Ainda não foi determinado

se os anti-histamı́nicos orais são benéficos em cães

com sinais ligeiros de DA ou se ajudam a prevenir a

recorrência das crises.

Suplementos de ácidos gordos essenciais. Dado que o

mecanismo de acção dos ácidos gordos requer a sua in-

corporação nas membranas celulares e que, para que

este fenómeno ocorra, são necessárias várias semanas

de tratamento, é pouco provável que os ácidos gordos es-

senciais (AGE) tenham qualquer efeito benéfico nas cri-

ses agudas de DA em cães (COE Ia).16

Tacrolimus e ciclosporina. Da mesma forma, foi de-

monstrado que a aplicação de uma pomada de tacroli-

mus na concentração de 0,1% (Protopic, Astellas

Pharma, Tóquio, Japão), duas vezes por dia, tem um efe-

ito benéfico na redução das lesões cutâneas e do prurido

na DA localizada em cães (COE Ib);19 no entanto, o lon-

go perı́odo de tempo necessário para que se observem

os primeiros efeitos do tratamento e a irritação ligeira

que surge após a aplicação tornam esta intervenção

pouco adequada para o tratamento das crises agudas de

DA. Tal como será discutido mais detalhadamente na

secção seguinte deste documento, devido ao seu efeito

retardado no tratamento das crises agudas de DA canin-

a, é pouco provável que a ciclosporina possa originar

benefı́cios clı́nicos.

Opções de tratamento para a DA canina
crónica

Caso 2: Um cão macho da raça West Highland white

terrier, castrado, sofre de lesões cutâneas atópicas e de

prurido desde os 18 meses de idade. Os sinais são

perenes e consistem em eritema, liquenificação, hiper-

pigmentação e alopécia auto-induzida.

Cenário 2a (DA crónica localizada): as lesões restrin-

gem-se às patas dianteiras (Figura 3), e o cão morde

essas zonas com frequência.

Cenário 2b (DA crónica generalizada, moderada a

grave): as lesões estão presentes no focinho (zonas peri-

ocular, peri-oral e na face côncava dos pavilhões auricul-

ares), zona ventral do pescoço, axilas, flancos, abdómen

e patas (Figura 4). O cão arranha ou morde essas zonas

de forma quase constante.

Identificação e evicção dos factores que desencade-

iam as crises

Realização de dietas de eliminação seguidas de testes de

provocação em cães com DA perene (não sazonal): SOR

D (cenários 2a e 2b)

Fundamento para esta recomendação. Os alergénios ali-

mentares podem provocar crises de sinais clı́nicos de DA

em cães hipersensı́veis e esses alergénios. É provável

que estes pacientes apresentem sinais clı́nicos crónicos

recorrentes durante todo o ano. Assim, devem ser efec-

tuados um ou mais testes de restrição e provocação

dietética (conhecidos como ‘‘dietas de eliminação’’) em

todos os cães com DA perene (não sazonal) para determi-

nar se os alergénios alimentares contribuem para os

sinais clı́nicos nestes pacientes (COE IV).9 Antes de im-

plementar um tratamento a longo prazo com um fármaco

anti-inflamatório ou anti-pruriginoso em cães com DA não

sazonal, o veterinário deve recordar que é improvável que

o tratamento seja bem sucedido se um cão com hiper-

sensibilidade a alguns componentes da dieta ingerir regu-

larmente os alergénios que lhe provocam a reacção

alérgica. Mesmo que seja feita uma tentativa de controlar

a dieta numa fase inicial, este aspecto pode ter de ser

reconsiderado caso ocorram crises da doença, principal-

mente se a terapêutica anti-inflamatória já não for eficaz.

Na verdade, os cães atópicos adquirem muitas vezes

novas hipersensibilidades e o desenvolvimento de uma

nova alergia alimentar pode ser a causa de uma exacer-

bação da DA.

Normalmente, as dietas de eliminação devem ser

efectuadas durante 6 a 10 semanas utilizando os

produtos dietéticos disponı́veis no mercado ou produtos

Figura 3. Dermatite atópica canina crónica localizada. Pode-se

observar uma alopécia auto-induzida, edema, eritema, escoriações e

aumento da exsudação na zonas do metacarpo e zona digital dorsais

(exemplo do caso descrito como cenário 2a). Imagem gentilmente

cedida pela Dra. Candace Sousa.
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preparados em casa, contendo um número baixo de

ingredientes novos ou ingredientes hidrolisados (COE III).

Actualmente, contudo, não existem evidências claras de

que as dietas comercializadas com base em hidrolisados,

sejam superiores às dietas não hidrolisadas20, ou que as

dietas preparadas em casa sejam superiores às comer-

cializadas. Teoricamente, a principal vantagem de efectu-

ar estes testes com dietas preparadas em casa é em

caso de suspeita de uma hipersensibilidade a um compo-

nente minoritário dos produtos comercializados (um

aditivo, um corantes, um conservante, etc.). Deve-se

salientar, contudo, que não existem relatos de hiper-

sensibilidade cutânea aos aditivos em cães.

Implementação de um regime eficaz para o controlo das

pulgas: SOR D (cenários 2a e 2b)

Fundamento para esta recomendação. Existem evidên-

cias que comprovam que o estado de atopia dos cães os

predispõe para desenvolverem uma hipersensibilidade

aos antigénios presentes na saliva das pulgas, se forem

repetidamente expostos a picadas de pulga (COE IV).21

Assim, em locais onde existe uma infestação de pulgas

endémica, todos os cães com DA devem ser tratados,

durante todo o ano, com insecticidas para as pulgas adul-

tas em conjunto com medidas ambientais adequadas. Os

veterinários devem consultar os protocolos de referência

de cuidados de saúde relativos ao controlo das pulgas

nos respectivos paı́ses e regiões geográficas. Os veter-

inários devem igualmente ter presente que a eficácia dos

produtos tópicos para o controlo das pulgas se limita mu-

itas vezes à utilização frequente de champôs. Recomen-

da-se a selecção cuidada e o aumento da frequência de

aplicação dos insecticidas para as pulgas adultas, se

necessário, nos casos em que a lavagem do animal é

frequente. A utilização de formulações orais para a elimin-

ação de pulgas adultas é especialmente vantajosa nesta

situação.

Realização de testes especı́ficos para alergénios intra-

dérmicos e ⁄ ou serológicos (IgE), para identificar possı́veis

alergénios ambientais, como factores desencadeantes de

crises: SOR C (cenários 2a e 2b)

Fundamento para esta recomendação. Foi demonstrado

que os alergénios ambientais, tais como os ácaros do pó

da casa, provocam crises de DA em cães com hipersen-

sibilidade a estes alergénios (COE IIb).22–24 A realização

de testes alergénio-especı́ficos intradérmicos (IDT) e ⁄ ou

testes serológicos para detecção de IgE é útil para identi-

ficar uma hipersensibilidade a alergénios ambientais em

cães com DA (COE III).10,11 Para além disso, estes testes

são úteis para diferenciar a DA da dermatite de tipo atópi-

co (ALD), uma doença com sinais clı́nicos idênticos mas

em que não se consegue determinar uma hipersensibilid-

ade aos alergénios aéreos.2 Finalmente, a identificação

de formas de hipersensibilidade com a presença de IgE

pode servir de base para imunoterapia alergénio-especı́fi-

ca (ASIT, ver abaixo). No entanto, é necessário recordar

que as reacções positivas imediatas nos testes IDT e nas

serologias para a pesquisa de IgE especı́ficas contra os

alergénios ambientais também são frequentes em cães

sem sinais de DA (COE III). Assim, estes testes não

podem ser utilizados para diferenciar cães com DA de

cães normais. É importante referir que não existem evi-

dências de que os testes serológicos e intradérmicos

para determinar a hipersensibilidade aos alergénios

alimentares possa prever de forma fiável os resultados

nos testes de eliminação ou de provocação dietética em

cães com reacções adversas alimentares (COE III). Con-

sequentemente, não se podem recomendar estes testes

para avaliar se existe uma hipersensibilidade aos alimen-

tos em cães com DA induzida por alimentos (SOR C).

Implementação de medidas de controlo dos ácaros do pó

em casa: SOR C (cenários 2a e 2b)

Fundamento para esta recomendação. As glicoproteı́nas

dos ácaros do pó da casa (Dermatophagoides) são os aler-

génios mais frequentes dos cães com DA em todo o

mundo (COE III).25 Conseguir reduzir os ácaros e os seus

alergénios na casa de um paciente com hipersensibilid-

ade aos ácaros do pó é uma ideia sedutora em teoria,

mas muito difı́cil de pôr em prática.26

Este dilema é suportado pela controvérsia existente

em volta da eficácia das medidas de controlo dos ácaros

do pó da casa no tratamento dos doentes humanos com

asma sensı́vel aos ácaros ou com DA (COE Ia).27–29

Foi demonstrada uma redução estatisticamente signifi-

cativa dos nı́veis dos alergénios dos ácaros recolhidos

dos tapetes da sala das casas com cães atópicos utilizan-

do medidas de controlo directo das pulgas do meio ambi-

ente no ano anterior (COE IIb).30 Um estudo não

controlado referiu os efeitos benéficos do controlo dos

ácaros do pó da casa com um acaricida em spray à base

de benzoato de benzilo (Acarosan Spray, Bissell, Grand

Rapids, MI) para a redução dos sinais clı́nicos de DA em

cães atópicos hipersensı́veis aos ácaros (COE IIb).31 Em

(a) (b)

Figura 4. Dermatite atópica canina crónica

generalizada. Este cão apresenta lesões

crónicas graves que consistem numa alopé-

cia auto-induzida, eritema, liquenificação,

hiperpigmentação e descamação no abdó-

men, coxas médias, virilhas (a), zona ventral

do pescoço, axilas e esterno (b) (exemplo

do caso descrito como cenário 2b).
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alguns paı́ses existem actualmente no mercado outros

produtos (sprays para os tapetes, pós, champôs para os

tapetes, produtos para aplicação directa nos animais,

etc.) contendo ingredientes diferentes do benzoato de

benzilo que afirmam reduzir os nı́veis de alergénios em

casa ou até mesmo no animal. No entanto, actualmente

não existem evidências de que estes produtos proporcio-

nem qualquer benefı́cio clı́nico para os cães com DA.

Resumindo. As medidas de controlo dos ácaros do pó

da casa são ‘‘teoricamente’’ eficazes para os pacientes

alérgicos aos ácaros. No entanto, mesmo nos casos

em que foi demonstrado que um determinado produto

reduzia de forma mensurável o alergénio dos ácaros do

pó no meio ambiente, isto não conduziu necessaria-

mente a uma melhoria dos sinais clı́nicos nos indivı́du-

os hipersensı́veis. No entanto, se se quisessem

implementar medidas de evicção dos ácaros pareceria

lógico restringir esta intervenção apenas aos cães

sensı́veis aos ácaros do pó da casa e utilizar um conj-

unto de medidas que poderiam incluir os acaricidas, os

resguardos impermeáveis para colchões de animais

domésticos e lavar e aspirar exaustivamente o colchão

do animal e o meio ambiente. É provável que qualquer

efeito benéfico, caso se verifique, só ocorra ao fim de

alguns meses, o que se deve à longa permanência dos

alergénios dos ácaros no meio ambiente. São necessá-

rios estudos adicionais para confirmar os benefı́cios

clı́nicos das estratégias de redução dos alergénios dos

ácaros nos cães atópicos.

Avaliação da utilização de terapêutica antimicrobiana:

SOR D (cenários 2a e 2b)

Fundamento para esta recomendação. A pele e os ouvi-

dos dos cães com DA estão frequentemente infecta-

das ou colonizadas com as espécies Staphylococcus e

Malassezia. Suspeita-se que estes microorganismos

possam contribuir para os sinais clı́nicos que ocorrem

em alguns cães (COE IV).32 As citologias da superfı́cie

da pele e do ouvido podem ser úteis para determinar

se a Malassezia ou os Staphylococcus estão presentes

nos locais das lesões ou não (COE III). É incorrecto e

inapropriado tomar decisões de tratamento com antimi-

crobianos com base apenas na contagem de microor-

ganismos, porque também é provável que outros

factores, tais como a virulência microbiana e a respos-

ta do hospedeiro, tenham um papel importante na gén-

ese dos sinais clı́nicos. Por exemplo, mesmo um

‘‘pequeno’’ número de número de organismos pode

originar a formação de uma lesão se esses microorgan-

ismos forem patogénicos, produtores de super-antigén-

ios ou de toxinas e ⁄ ou se o cão for hipersensı́vel aos

alergénios microbianos. Pelo contrário, um número

‘‘elevado’’ de organismos pode não provocar qualquer

efeito prejudicial se se tratar de uma espécie ou esti-

rpe não patogénica e não virulenta e ⁄ ou se o cão tiver

desenvolvido uma resposta imunitária protectora contra

estes microorganismos. Consequentemente, é melhor

que o resultado da citologia se limite apenas a referir a

‘‘presença’’ ou ‘‘ausência’’ de bactérias ou de levedu-

ras detectáveis.

Existem evidências que indicam que uma determinada

percentagem de cães atópicos desenvolve uma hipersen-

sibilidade mediada por IgE a Malassezia 33–36 ou a Staphy-

lococcus 37 (COE LB), mas desconhece-se a relevância

clı́nica deste fenómeno. Muitos dermatologistas efectu-

am testes intradérmicos com extractos de Malassezia ou

testes serológicos para detecção de IgE contra a levedura,

numa tentativa de documentar a hipersensibilidade a Mal-

assezia. Embora se observem ocasionalmente reacções

positivas, a relevância clı́nica deste fenómeno é actual-

mente desconhecida. Não existem, actualmente, evidên-

cias suficientes que permitam recomendar a inclusão

deste alergénio nos protocolos de imunoterapia (SOR D).

Como as bactérias Staphylococcus e as leveduras

Malassezia superficiais contribuem provavelmente para a

gravidade da DA para além das infecções superficiais

‘‘clássicas’’ (como por exemplo pelo aparecimento de fo-

liculite bacteriana ou piodermas exfoliativos – que se dis-

seminam), os clı́nicos devem estar preparados para

utilizar uma estratégia de cinco etapas para determinar a

importância e relevância destes microorganismos de

superfı́cie na doença do seu paciente. Os veterinários são

encorajados a: 1) identificar as lesões cutâneas que

possam sugerir uma colonização microbiana (tais como

eritema, edema, descamação, oleosidade) em determina-

dos locais, nomeadamente nas orelhas, 2) documentar a

presença de bactérias ⁄ leveduras nestes locais com

lesões, 3) implementar intervenções especı́ficas antibac-

terianas ⁄ antifúngicas (ver secções anteriores), 4) utilizar

citologias para observar o desaparecimento dos micro-

organismos dos locais onde a sua presença era positiva

anteriormente, na sequência das intervenções antimicro-

bianas e 5) documentar a redução ⁄ desaparecimento das

lesões cutâneas nos locais onde se encontravam anterior-

mente, na sequência das intervenções antimicrobianas

(COE IV).

No entanto, não se recomenda a prescrição sistemática

de antibióticos nem de antifúngicos a todos os cães com

DA, dado que é provável que a utilização de fármacos an-

timicrobianos por rotina desta forma aumente a prevalên-

cia de microorganismos resistentes aos fármacos (SOR

D). Devido a preocupações semelhantes, a recomen-

dação de terapêutica antimicrobiana sistémica ou tópica

intermitente (‘‘terapêutica pulsátil’’) deve ser excepcional

e considerada apenas em casos de infecções recorrentes

que não podem ser tratadas através de quaisquer outros

meios (SOR D).

Investigação sobre a relevância de outros factores

desencadeantes de crises: SOR D.

Fundamento para esta recomendação. Em doentes hum-

anos com DA, sabe-se que os factores ambientais (tais

como os nı́veis baixos de humidade, a roupa e os deter-

gentes) e psicológicos (tais como o stress) contribuem

para a gravidade dos sinais clı́nicos da DA. Neste

momento, não existem evidências suficientes acerca do

papel destes factores como agentes causais das crises

de DA em cães (COE IV). Não obstante este facto, os

proprietários atentos devem ser encorajados a identificar

quaisquer factores que possam desencadear as crises da

doença nos seus animais.
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Optimização da higiene e da condição da pele e do

pêlo

Banho com um champô não irritante: SOR D (cenários

2a e 2b)

Fundamento para esta recomendação. é provável que

um banho semanal com um champô suave não irritante e

água morna seja benéfico devido a um efeito directo am-

aciador da pele, a um efeito de remoção dos alergénios e

microorganismos superficiais e a um aumento da hidra-

tação da pele. Actualmente não existem evidências sobre

a superioridade de qualquer champô ou protocolo em par-

ticular para atingir os objectivos acima mencionados

(COE IV). Se a pele estiver oleosa e descamativa, são indi-

cados champôs anti-seborreicos (SOR D). Se se consid-

era que as infecções contribuem para os sinais clı́nicos,

devem ser escolhidos champôs anti-sépticos (ver acima)

(SOR D). Como a lavagem frequente com champô pode

tornar a pele ainda mais seca e irritada, principalmente as

formulações com componentes anti-seborreicos ou anti-

microbianos, deve relembrar-se aos proprietários que de-

vem referir qualquer exacerbação que ocorra na

sequência do banho, de modo a que possa ser prescrito

um champô diferente. Em alguns casos, os hidratantes

podem aliviar a sensação de pele seca após o banho

(COE IV).

Suplementação da dieta com AGE: SOR B (cenários

2a e 2b)

Fundamento para esta recomendação. Em cães normais,

a suplementação da dieta com AGE, ou a ingestão de

uma dieta rica em AGE (principalmente as dietas ricas no

AGE ómega-6, ácido linoleico) resulta habitualmente

numa melhoria da qualidade e brilho do pêlo, com uma

redução da perda de água transepidérmica associada

(COE IIb).38 Foram efectuados dois ensaios aleatorizados

e controlados que testaram o efeito das dietas ricas em

AGE em cães com DA e que revelaram que ocorria uma

melhoria da qualidade do pêlo quando eram utilizados os

seguintes produtos: Specific CXD Eicosa (Leo Animal

Health, Ballerup, Dinamarca; cujo nome sofreu entretanto

uma alteração para Specific Skin & Joint Support, Dechra

Veterinary Products, Oslo, Noruega) 39 ou com o Hill’s

Prescription Diet Canine d ⁄ d Salmon & Rice (Hill’s Pet

Nutrition, Hamburg, Alemanha) (COE Ib).40 No entanto,

nem todas as dietas ricas em AGE parecem ter este efei-

to de melhoria da qualidade do pêolo.40 Actualmente não

existem evidências sobre a superioridade de qualquer as-

sociação, posologia, proporção ou formulação de AGE em

particular (incluindo as dietas enriquecidas) para melhorar

a qualidade da pele e do pêlo em cães com DA (COE

Ia).16 De um modo geral, as dietas ricas em AGE forne-

cem maiores quantidades de AGE do que a sua adminis-

tração sob a forma de suplementos orais.41,42 Os

benefı́cios dos AGE, caso existam, só se observam cerca

de dois meses após o inı́cio da administração do suple-

mento.16,43 Finalmente, o grau limitado de melhoria dos

sinais clı́nicos torna improvável que os suplementos de

AGE ou que as dietas ricas em AGE sejam adequadas

para utilização em monoterapia na DA canina (COE Ia).

Formulações tópicas lipı́dicas

Actualmente, não existem evidências suficientes que

sustentem a utilização de formulações tópicas contendo

AGE, óleos essenciais ou misturas de lı́pidos complexos

para a melhoria da qualidade do pêlo, da função barreira

ou qualquer outro efeito clinicamente relevante em cães

com DA (COE IV). Contudo, os autores chamam a aten-

ção para o facto de que alguns produtos emolientes tópi-

cos à base de lı́pidos parecem ser eficazes na DA

humana e que vários destes produtos estão em desen-

volvimento e em avaliação também no campo veterinário.

Em particular, foi demonstrado que uma determinada

mistura de lı́pidos complexos ajudava na recuperação de

anomalias lipı́dicas ultra-estruturais pré-existentes num

pequeno número de cães com DA.44 É necessário aguar-

dar os resultados dos ensaios de alta qualidade que dem-

onstrem benefı́cios em termos de custo-eficácia e

benefı́cios clı́nicos relevantes para que se possam recom-

endar outras formulações lipı́dicas tópicas em cães com

DA (SOR D).

Outros suplementos dietéticos

Vários suplementos nutricionais (tais como o pantotena-

to, a colina, a nicotinamida, a histidina e o inositol) revela-

ram aumentar a produção dos lı́pidos cutâneos ceramidas

in vitro e diminuir a perda transepidérmica de água in vivo

em cães saudáveis (COE LB).45 São necessários estudos

adicionais que confirmem o benefı́cio clı́nico das dietas

que contêm estes suplementos em cães com DA.

Redução do prurido e das lesões cutâneas com

agentes farmacológicos

Tratamento com glucocorticóides tópicos ou tacrolimus:

SOR A (cenário 2a)

Fundamento para esta recomendação. Uma revisão

sistemática recente de ensaios aleatorizados e controla-

dos confirmou a eficácia dos glucocorticóides tópicos

para o tratamento da DA em cães (ver acima) (COE Ia).20

Existem evidências de grau idêntico às obtidas em ensai-

os aleatorizados e controlados da elevada eficácia efectu-

ados com um spray de triamcinolona a 0,015% (Genesis,

Virbac, Ft Worth, TX, EUA) e com um spray de aceponato

de hidrocortisona a 0,0584% (Cortavance, Virbac, Carros,

França) utilizados inicialmente uma vez (Cortavance) ou

duas vezes por dia (Genesis) e diminuindo a frequência da

administração em seguida (COE Ib).13,15 Os clı́nicos são

encorajados a adaptar a frequência e a duração da apli-

cação dos glucocorticóides tópicos à gravidade dos sinais

clı́nicos (COE Ib).15 Estas formulações são mais adequa-

das para as lesões focais (por exemplo nas patas)14 ou

multifocais e para uma utilização durante perı́odos de

tempo relativamente curtos (isto é, inferiores a dois

meses). Embora não tenham sido testadas num grande

número de cães com DA, é provável que outras formu-

lações tópicas à base de glucocorticóides proporcionem

benefı́cios clı́nicos; a sua eficácia e efeitos secundários

dependerão normalmente do tipo de formulação, da sua

potência e da duração da aplicação (COE IV).

Os efeitos adversos mais frequentes e mais impor-

tantes após a aplicação prolongada de um glucocorticóide
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tópico potente na mesma zona da pele são a diminuição

da espessura da pele (atrofia cutânea), o aparecimento de

comedões e de quistos foliculares superficiais (mı́lia).17,18

Embora o risco de atrofia cutânea pareça baixo com os

novos glucocorticóides diésteres tais como o aceponato

de hidrocortisona (Cortavance spray, Virbac, Carros, Fran-

ça), tal como foi demonstrado num ensaio aleatorizado e

controlado com a duração de 70 dias 15, em alguns estu-

dos experimentais conduzidos com esta formulação ob-

servou-se que este efeito secundário ocorria46 e noutros

que não se desenvolvia.47 Devido a este efeito de atrofia,

os glucocorticóides tópicos podem ser indicados por um

perı́odo temporário para induzir uma diminuição da espes-

sura das lesões cutâneas crónicas liquenificadas.

Como alternativa aos glucocorticóides tópicos, foi dem-

onstrada a eficácia da pomada de tacrolimus 0,1% (Pro-

topic, Astellas Pharma, Tóquio, Japão), principalmente

em cães com DA localizada (COE Ib).19,48 A eficácia da

pomada de tacrolimus parece ser superior quando é utiliz-

ada duas vezes por dia durante uma semana, seguida de

uma redução da frequência de aplicação, conforme ne-

cessário para o controlo dos sinais. Tal como acontece

com os humanos com DA, a aplicação de tacrolimus pode

ser seguida de sinais sugestivos de uma ligeira irritação

da pele.19 Como foi mencionado numa secção anterior, o

aparecimento relativamente lento de benefı́cios clı́nicos

com a pomada de tacrolimus sugere que esta formulação

não é adequada para o tratamento das crises agudas de

DA canina.

Tratamento com glucocorticóides orais ou com ciclospori-

na: SOR A (cenários 2a e 2b)

Fundamento para esta recomendação. A eficácia dos

glucocorticóides orais16 e da ciclosporina16,49 para o trata-

mento da DA em cães foi estabelecida através de revi-

sões sistemáticas de ensaios clı́nicos (COE Ia). Estes

medicamentos orais são especialmente adequados para

cães com DA generalizada e quando outros factores que

desencadeiam as crises tenham sido identificados e elim-

inados (COE IV). O aparecimento dos benefı́cios clı́nicos

surge mais cedo com os glucocorticóides do que com a

ciclosporina (COE Ia).

Tal como foi discutido acima, os glucocorticóides orais

(tais como a prednisona, a prednisolona e a metilpredn-

isolona) devem ser iniciados numa dose de cerca de

0,5 mg ⁄ kg uma a duas vezes por dia, sendo depois reduz-

ida, conforme os sinais vão diminuindo, até à dose e fre-

quência de administração mais baixa necessária para

manter uma boa qualidade de vida, um controlo dos sinais

e uma ocorrência mı́nima de efeitos secundários (poden-

do variar entre duas vezes por dia, a uma vez por dia a

uma administração em dias alternados) (COE Ia).16 Os

efeitos secundários dos glucocorticóides orais (tais como

a poliúria, a polidipsia, a polifagia e a predisposição para a

ocorrência de infecções do aparelho urinário) são frequen-

tes e são normalmente proporcionais à posologia e à

duração da administração (COE Ia).16 Os clı́nicos devem

estar conscientes de que a utilização a longo prazo dos

glucocorticóides pode igualmente originar calcinose cutâ-

nea e, por vezes, predispor os cães para o desenvolvi-

mento de demodicose. A inflamação associada a estas

patologias pode levar os proprietários a pensar de forma

errada que está a surgir uma crise de sinais alérgicos,

induzindo-os a aumentar de forma inapropriada a frequên-

cia de utilização de glucocorticóides tópicos ou orais.

Actualmente, devido ao risco de ocorrência de efeitos

adversos, a utilização de glucocorticóides injectáveis de

longa duração de acção não é recomendada excepto se

não for possı́vel tratar o paciente por via oral (SOR D).

Numa tentativa de reduzir a dose dos glucocorticóides

orais necessária para controlar os sinais clı́nicos da DA,

os veterinários são encorajados a investigar a adminis-

tração simultânea de medicamentos ou de suplementos

adicionais que podem ter um efeito redutor da dose de

glucocorticóides.

Por exemplo, um primeiro ensaio cruzado referiu que

uma associação do anti-histamı́nico trimeprazina com o

glucocorticóide prednisolona (Vanectyl-P (Temaril-P), Pfiz-

er Animal Health, Kirkland, Canadá) tinha uma eficácia

anti-pruriginosa superior à da trimeprazina ou à da predn-

isolona em monoterapia (COE IIa).50 Ainda não foi estab-

elecido se este efeito poupador de esteróides poderia ser

observado com outros anti-histamı́nicos.

De forma semelhante, um ensaio aleatorizado e contro-

lado estabeleceu que a administração diária de um deter-

minado suplemento lı́quido de AGE (Viacutan Plus,

Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Alemanha) permitia a

redução da dose de prednisolona necessária para o con-

trolo do prurido nos cães com DA (COE Ib).51 A redução

estatisticamente significativa da posologia da prednisolo-

na ocorreu cerca de dois meses após o inı́cio do trata-

mento. Desconhece-se se é possı́vel observar um efeito

poupador de esteróides semelhante com outros suple-

mentos de AGE ou com dietas enriquecidas com AGE.

Finalmente, um ensaio aleatorizado e controlado reve-

lou que um suplemento chinês à base de plantas (Phyto-

pica, Intervet-Schering Plough Animal Health, Milton

Keynes, Reino Unido) permitia uma redução estatistica-

mente significativa da posologia de metilprednisolona

necessária para tratar cães com DA moderada a grave

(COE 1b).52

O tratamento com ciclosporina modificada (Atopica,

Novartis Animal Health, Basel, Suı́ça) deve ser iniciado

com uma posologia diária de 5 mg ⁄ kg e mantido nesta

posologia até que se consiga uma redução para metade

ou uma diminuição adequada da gravidade dos sinais

(COE Ia). Quando for atingida esta melhoria, a dose deve

ser reduzida ou através do aumento dos intervalos entre

as administrações (por exemplo passando de uma admin-

istração diária para uma administração em dias alterna-

dos) ou através da redução da dose diária para metade.

Quando se consegue uma redução adicional dos sinais

superior a cerca de 75%, a administração pode ser reduz-

ida para duas vezes por semana ou para uma 75% da

dose diária inicial (COE Ia).16,49 Existem outros regimes

de redução da dose que também podem ser úteis, mas

que não foram devidamente testados. Após o inı́cio da ad-

ministração de ciclosporina, normalmente não se pode

esperar um aparecimento de benefı́cios clı́nicos antes de

um perı́odo mı́nimo de 4 a 6 semanas. Consequente-

mente, a resposta a este fármaco não deve ser avaliada,

nem devem ser efectuados ajustes posológicos, pelo me-

nos, no primeiro mês após o inı́cio da terapêutica. Para
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que a melhoria dos sinais clı́nicos seja mais rápida, pode

ser benéfica a administração de um tratamento curto

com glucocorticóides orais – tal como é descrito acima –

durante as duas primeiras semanas de tratamento com a

ciclosporina (SOR D). É frequente o aparecimento de efei-

tos adversos menores (tais como vómitos e diarreia) após

o inı́cio da terapêutica com ciclosporina; a maioria destes

efeitos desaparece espontaneamente com a continuação

da administração deste fármaco (COE Ia).16,49 A adminis-

tração oral simultânea a longo prazo da ciclosporina e dos

glucocorticóides – sobretudo nas doses mais elevadas

para ambos os fármacos – deve ser cuidadosamente vigi-

ada, uma vez que é provável que o efeito de supressão

imunitária combinado potente origine um maior risco de

desenvolvimento de infecções oportunistas potencial-

mente graves na pele e em outros órgãos.

Tratamento com interferão por via subcutânea: SOR A

(cenários 2a e 2b)

Fundamento para esta recomendação. Dois ensaios alea-

torizados e controlados forneceram evidências acerca da

eficácia do interferão-gama canino recombinante (Inter-

dog, Toray Industries, Tóquio, Japão) para o tratamento

de cães com DA no Japão (COE Ib).53,54 As doses efica-

zes sugeridas são de 5000 a 10.000 unidades ⁄ kg, por via

subcutânea, três vezes por semana durante um perı́odo

de quatro semanas, seguidas de uma vez por semana.

Os efeitos secundários parecem ser mı́nimos.53,54 Dois

estudos, incluindo um ensaio aleatorizado e controlado,

sugerem que as injecções subcutâneas de interferão-

ómega felino recombinante (Virbagen Omega, Virbac,

Carros, França) poderá apresentar alguma eficácia clı́nica

no tratamento de cães com DA (COE IIb).55,56 As doses

sugeridas de um a cinco milhões de unidades, três vezes

por semana durante quatro semanas, seguidas de uma

administração mensal, parecem ser bem toleradas. Des-

conhece-se se as injecções repetidas de interferão-

ómega felino recombinante em cães conduziram a uma

resposta imunitária do hospedeiro contra esta proteı́na

heteróloga, mais tarde seguida de uma redução na eficá-

cia deste fármaco biológico ou não. É necessário aguardar

os resultados de ensaios maiores e de mais longa dura-

ção para que se possa recomendar esta intervenção.

Intervenções que provavelmente terão poucos ou

nenhuns benefı́cios no tratamento das crises agudas de

DA canina

De m modo geral, os agonistas inversos dos receptores

tipo 1 da histamina (‘‘anti-histamı́nicos de tipo 1¢¢) de

primeira geração (sedativos) e de segunda geração (com

efeitos sedativos mais baixos) não têm provavelmente

qualquer benefı́cio clı́nico em cães com lesões cutâneas

crónicas (COE Ia).16 Esta baixa eficácia dos anti-histamı́ni-

cos de tipo 1 pode dever-se à pouca importância da his-

tamina e ⁄ ou dos receptores da histamina de tipo 1 na

persistência das lesões cutâneas crónicas na DA canina.

Em alternativa, a ausência de benefı́cios clı́nicos pode ser

devida à utilização de posologias ou de frequências de

administração pouco adequadas ou do tipo de anti-

histamı́nico utilizado. Por exemplo, a clemastina é um

anti-histamı́nico de tipo 1 que tem sido utilizado desde há

quase duas décadas, no entanto, foi recentemente

demonstrado que, após a administração oral nos cães,

não apresentava biodisponibilidade nem eram observa-

dos quaisquer efeitos (COE IIb).57 Na ausência de ensaios

clı́nicos convincentes, se os veterinários quiserem utilizar

anti-histamı́nicos de tipo 1, deverão limitar a sua pres-

crição aos fármacos com um efeito inibitório demonstrá-

vel da histamina injectada por via intradérmica em cães.

Actualmente, os anti-histamı́nicos com este efeito com-

provado são a hidroxizina (2 mg ⁄ kg, duas vezes por dia,

COE IIb)58 e a cetirizina 0,5–1,0 mg ⁄ kg, uma vez por dia

(COE IIb).59 Os anti-histamı́nicos devem ser administra-

dos como preventivos, isto é, todos os dias na dose reco-

mendada, para manter os receptores H1 num estado

inactivo antes da libertação da histamina durante as

reacções alérgicas imediatas (SOR D). Os anti-histamı́ni-

cos de tipo 1 podem ser mais adequados para os cães

com manifestações ligeiras de lesões cutâneas ou de

prurido (SOR D). Embora os anti-histamı́nicos, quando

administrados em monoterapia, não pareçam ser eficazes

como grupo terapêutico, foi referido que uma associação

dos anti-histamı́nicos de tipo 1 hidroxizina e maleato de

clorfeniramina (Histacalmine, Virbac, Carros, França)

apresentava efeitos clı́nicos benéficos em cães com DA

(COE Ib).60 Desconhece-se se as associações de outros

anti-histamı́nicos terão uma eficácia semelhante.

Tal como foi discutido anteriormente, existem evidên-

cias de um potencial efeito poupador de glucocorticóides

do anti-histamı́nico de tipo 1 trimeprazina (COE IIa).50 Não

foi determinado se este fenómeno pode ou não ser

observado com outros anti-histamı́nicos de tipo 1. Os

resultados dos ensaios clı́nicos sugerem que alguns anti-

histamı́nicos de tipo 1 podem induzir um efeito secundá-

rio de sedação após a administração em cães com DA

(COE Ia).16 Este efeito adverso pode ser responsável

pelos pequenos benefı́cios observados para esta classe

de fármacos em alguns cães com DA, podendo ser espe-

cialmente útil em cães com perturbações dos padrões de

sono associadas ao prurido.61,62 No entanto, num outro

estudo foi referido que a difenidramina tinha um potencial

de sedação baixo em cães (COE IIb).63

Esta melhoria limitada dos sinais clı́nicos após o trata-

mento, tal como foi demonstrado numa revisão sistemáti-

ca de ensaios clı́nicos aleatorizados e controlados,

significa que os suplementos de AGE, as dietas enriqueci-

das com AGE e os suplementos nutricionais à base de

plantas não proporcionam, provavelmente, um benefı́cio

clı́nico significativo quando administrados em monotera-

pia, para o alı́vio da inflamação e ⁄ ou do prurido (COE Ia).16

Tal como foi discutido anteriormente, os AGE podem ser

úteis para melhorar a qualidade do pêlo e para melhorar a

condição da pele seca, mas, actualmente, não existem

evidências sobre a superioridade de qualquer associação,

posologia, proporção ou formulação de AGE em particular

(incluindo as dietas enriquecidas) relativamente à for-

mação da barreira cutânea, à qualidade do pêlo nem ao

efeito anti-alérgico (COE Ia). Tal como foi referido numa

secção precedente, existe uma associação de AGE (Viac-

utan Plus, Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Alemanha) e

um suplemento chinês à base de plantas (Phytopica,

Intervet-Schering Plough Animal Health, Milton Key-

nes, Reino Unido) relativamente aos quais foram
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demonstrados efeitos poupadores de esteróides em

ensaios clı́nicos aleatorizados e controlados (COE Ib). Não

foi estabelecido se poderiam ou não ser feitas obser-

vações semelhantes com outros suplementos nutricio-

nais e são necessárias precauções no sentido de não

extrapolar estas observações para outros produtos não

testados.

Existem algumas evidências sobre a eficácia anti-alérg-

ica da pentoxifilina e do misoprostol orais (COE Ia).16

Como os seus benefı́cios são modestos, têm um custo

potencialmente elevado e apresentam efeitos adversos,

estes medicamentos não devem provavelmente ser utili-

zados como tratamento de primeira linha para os cães

com DA (SOR A). Um ensaio clı́nico efectuado recente-

mente testou a eficácia do inibidor duplo da ciclo-

oxigenase e da 5-lipoxigenase, a tepoxalina (Zubrin,

Intervet-Schering-Plough Animal Health, Boxmeer, Paı́ses

Baixos) em cães com DA (COE Ib).64 As melhorias muito

limitadas do prurido e das lesões cutâneas observadas na

maioria dos cães durante este ensaio sugerem que este

fármaco poderá não apresentar uma grande vantagem

para o tratamento dos cães com DA. Para além disso,

deve-se evitar a associação de um agente anti-inflamató-

rio não esteróide com glucocorticóides, devido ao risco

de indução de ulceração gástrica ou duodenal (SOR D).

Uma revisão sistemática recente confirmou que exi-

stem algumas evidências de uma eficácia muito baixa, ou

da sua total ausência, dos inibidores dos leucotrienos, do

dextrometorfano ou da capsaı́cina para o tratamento dos

cães com DA (COE Ia).16 Consequentemente, estes

fármacos não devem ser utilizados para tratar cães com

esta doença (SOR A). Existem outros medicamentos que

não foram suficientemente testados para que seja

possı́vel garantir uma recomendação adequada a favor ou

contra a sua utilização no tratamento da DA canina.

Implementando estratégias para prevenir a

recorrência dos sinais

Evicção dos factores de crise: SOR D (cenários 2a e 2b)

Fundamento para esta recomendação. A evicção dos

factores de desencadeamento das crises conhecidos é a

melhor estratégia para prevenir a recorrência dos sinais

em pacientes com DA. Tal como foi discutido nas sec-

ções anteriores, manter o cão com uma dieta que exclua

os ingredientes aos quais o animal é hipersensı́vel, imple-

mentar um controlo de pulgas eficaz e reduzir o contacto

com os alergénios ambientais ou microbianos prejudiciais

seria ideal, sempre que e onde for exequı́vel.

Implementação de farmacoterapia preventiva: SOR F

(cenários 2a e 2b)

Fundamento para esta recomendação. Em humanos

com DA, existem evidências de elevados benefı́cios, de

uma boa relação custo-eficácia e de baixos riscos associa-

dos à aplicação proactiva intermitente de formulações

tópicas de glucocorticóides e de tacrolimus, em zonas da

pele repetidamente afectadas durante as crises de DA

(COE Ib).65–68 Esta aplicação intermitente de fármacos

anti-inflamatórios potentes na pele curada parece atrasar

ou prevenir as crises de lesões cutâneas associadas à

DA. Não foi estabelecido se uma estratégia semelhante

poderá ser ou não igualmente eficaz em cães com DA,

mas devido ao seu possı́vel efeito benéfico, baixos riscos

e custos reduzidos, vale a pena considerar estas inter-

venções em cães com DA recorrente moderada ou grave.

A administração proactiva de outros fármacos (tais

como anti-histamı́nicos de tipo 1, outros imunomodula-

dores) ou de suplementos (tais como misturas de plantas

chinesas, AGE, etc…) pode, em teoria, prevenir a rec-

orrência de crises de DA num cão cujos sinais tenham an-

teriormente atingido uma remissão. Os benefı́cios e a

relação custo-eficácia desta teoria ainda não foram testa-

dos na prática clı́nica.

Implementação de imunoterapia especı́fica para o alergé-

nio -: SOR A (cenários 2a e 2b)

Fundamento para esta recomendação. A imunoterapia

especı́fica para o alergénio (ASIT) é uma técnica de

administração gradual de quantidades crescentes de um

extracto de um alergénio a um indivı́duo alérgico, com o

intuito de melhorar os sintomas associados a uma expos-

ição subsequente ao alergénio causal.69,70 Um revisão

sistemática da literatura existente estabeleceu que a

ASIT subcutânea parece ser eficaz e segura para a red-

ução dos sinais de DA em cães (COE Ia).16 Tal como tinha

sido sugerido numa revisão anterior71 (SOR D), a ASIT

deve ser considerada em qualquer cão a quem tenha

diagnosticada DA – mas não ALD – em quem tenha sido

possı́vel a identificação dos alergénios que provavel-

mente contribuem para a doença através de técnicas de

IDT ou de pesquisa serológica de IgE, e relativamente aos

quais o contacto com o alergénio em causa seja inevitá-

vel. Para alem disso, os proprietários do animal devem

dispor de tempo e de meios económicos e ter a possibil-

idade de se dedicar aos aspectos técnicos deste regime

terapêutico. Para além disso, quando a terapêutica anti-

inflamatória sintomática não é eficaz ou está associada a

efeitos adversos inaceitáveis ou potencialmente inaceit-

áveis (como é o caso dos glucocorticóides), ou é imprat-

icável mantê-la por um perı́odo de tempo prolongado,

indica-se a ASIT, mesmo em cães com uma doença

sazonal de duração curta. Finalmente, devido ao seu

mecanismo de acção único, a ASIT é a única intervenção

que tem potencial para prevenir o desenvolvimento dos

sinais e para alterar o curso da doença a longo prazo.

Tal como é descrito anteriormente, os veterinários

podem utilizar testes intradérmicos alergénio-especı́ficos

ou testes serológicos de detecção de IgE para identificar

a presença de uma hipersensibilidade aos alergénios

ambientais comuns, dado que não existem evidências

claras de que a resposta à ASIT seja superior se forem

utilizados alergénios seleccionados quer através de IDT

quer através de serologia (COE III).72,73 Para serem

incluı́dos nas preparações para ASIT, os alergénios

identificados devem enquadrar-se nos padrões de exacer-

bação dos sinais clı́nicos e deve ser provável que ocorra

uma nova exposição, com base na história clı́nica e na

localização geográfica (SOR D).

É expectável que uma percentagem entre 50 e 80%

dos cães com DA tratados com ASIT por um perı́odo
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entre 6 e 12 semanas apresentem melhorias nos sinais

e ⁄ ou uma redução na necessidade de utilizar medicamen-

tos anti-inflamatórios ou anti-pruriginosos.74 Actualmente,

não parece existir uma vantagem clara de um determinado

protocolo de ASIT sobre os outros (tradicionais, protocolos

rápidos ou de baixas doses) (COE Ia).16 O mais importante

é que a frequência das injecções e as quantidades injecta-

das sejam adaptadas para cada paciente, tendo em conta

as melhorias clı́nicas observadas e a presença de efeitos

adversos (tais como o aumento do prurido após cada

injecção). Devido ao atraso no efeito da ASIT, devem ser

administrados fármacos anti-inflamatórios temporaria-

mente, conforme necessário, para manter uma boa qualid-

ade de vida até ao momento em que se pensa que a ASIT

começa a surtir efeito (ver secções anteriores). Não

existem actualmente evidências que sugiram que a

administração simultânea de fármacos anti-inflamatórios

tópicos ou sistémicos possam alterar os benefı́cios clı́ni-

cos da ASIT nos cães (COE IV). Como podem não surgir

benefı́cios clı́nicos durante vários meses após o inı́cio, o

tratamento com ASIT deve ser mantido durante um perı́-

odo mı́nimo de um ano para ser possı́vel avaliar a eficácia

de forma adequada (COE III). Ainda não foi determinado

se se deve continuar a ASIT durante o resto da vida dos

pacientes ou não, no caso dos cães com DA.

Uma descrição mais pormenorizada acerca da metodo-

logia da ASIT está fora do âmbito desta revisão, pelo que

os leitores deverão consultar uma revisão recente74 se

pretenderem informações adicionais acerca dos vários

protocolos de ASIT e dos vários factores que podem influ-

enciar os resultados do tratamento.

Conclusões

Resumidamente, o tratamento da DA canina deve ser in-

dividualizado para cada paciente. Os regimes de trata-

mento devem depender principalmente do facto de os

veterinários estarem a tratar crises agudas ou lesões

cutâneas crónicas de DA, e de se os sinais são localizados

ou generalizados. O tratamento da DA canina crónica é

um desafio importante e deve incluir um conjunto de tare-

fas de pesquisa para identificar os factores de desenca-

deamento das crises e de eliminação desses factores (se

exequı́vel), de optimização da condição da pele, de

redução das lesões cutâneas e do prurido e de prevenção

da recorrência de sinais após a remissão.

Nem todas as intervenções são adequadas para todos

os pacientes; os fármacos não serão igualmente eficazes

para nem tolerados por todos os cães. Os veterinários

são encorajados a reger-se pelos princı́pios de medicina

baseada em evidências salientados nesta revisão. Devem

igualmente, ao mesmo tempo, seguir as preferências dos

donos dos animais – incluindo naquilo que se refere aos

custos e facilidade de execução das várias intervenções –

e, em última análise, considerar a qualidade de vida de

cada paciente no contexto das recomendações aqui

descritas.

Conceitos e estratégias futuras

Os autores realçam que, na altura em que esta revisão foi

escrita, estavam em curso vários estudos relativos a vár-

ias intervenções terapêuticas para a DA canina, que

poderão ser candidatos promissores para recomen-

dações futuras. Por exemplo, existem estudos sobre os

fármacos que inibem as enzimas da famı́lia da tirosina cin-

ase para avaliar a sua utilização tanto em situações de

neoplasia como em situações inflamatórias, incluindo a

DA canina. Para além disso, existe uma discussão activa

acerca de um possı́vel benefı́cio de melhoria da função de

barreira epidérmica (através de um suplemento dietético

ou por uma via tópica) em cães com DA. Os métodos utili-

zados para estudar a função de barreira e a influência de-

ste tipo de terapêutica na pele dos caninos estão

actualmente numa fase de desenvolvimento activo. Ainda

se aguardam os resultados dos ensaios clı́nicos em cães

com DA para estas diferentes intervenções, mas os con-

ceitos teóricos representam razões de esperança de que

no futuro estejam disponı́veis ferramentas adicionais no

arsenal existente contra a DA canina.
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Anexo

Tratamento da dermatite atópica canina: Guidelines de 2010 para a prática clı́nica do Grupo de Trabalho Internac-

ional sobre a Dermatite Atópica Canina (International Task Force on Canine Atopic Dermatitis)

- Resumo da declaração -

Nota: é pouco provável que uma única intervenção seja eficaz para tratar a DA em todos os cães. Os veterinários clı́ni-

cos devem considerar a implementação de mais de uma intervenção em simultâneo de modo a maximizar os benefı́cios

tentando, ao mesmo tempo, minimizar os custos e os efeitos adversos dos fármacos.

1. Tratamento das crises agudas de dermatite atópica canina:

a. Identificação e evicção dos factores que desencadeiam as crises:

i. Identificação e eliminação, sempre que exequı́vel, dos factores alergénicos que desencadeiam as crises (pul-

gas, alergénios alimentares e ambientais)

ii. Avaliação da utilização de terapêutica antimicrobiana caso estejam presentes sinais clı́nicos de infecção ou de

colonização bacteriana ou por leveduras na pele ou nos ouvidos

b. Optimização da higiene e condição da pele e do pêlo:

i. Banhos com champôs não irritantes

c. Redução do prurido e das lesões cutâneas com agentes farmacológicos:

i. Tratamento com glucocorticóides tópicos, especialmente para lesões localizadas, conforme o necessário para

controlar os sinais clı́nicos

ii. Tratamento com glucocorticóides orais, especialmente para lesões generalizadas ou graves, conforme o ne-

cessário para controlar os sinais clı́nicos

2. Tratamento da dermatite atópica canina crónica:

a. Identificação e evicção dos factores que desencadeiam as crises:

i. Realização de dietas de eliminação, seguidas de testes de provocação, em cães com sinais não sazonais

ii. Implementação de um regime de controlo das pulgas eficaz em áreas onde estes parasitas são endémicos

iii. Realização de testes intradérmicos alergénio-especı́ficos e ⁄ ou serológicos, para pesquisa de IgE de modo a

identificar alergénios ambientais como possı́veis factores de desencadeamento de crises

iv. Possı́vel implementação de medidas de controlo dos ácaros do pó da casa, se relevantes e exequı́veis

v. Avaliação da utilização de terapêutica antimicrobiana caso estejam presentes sinais clı́nicos de infecção ou de

colonização bacteriana ou por leveduras na pele ou nos ouvidos

b. Optimização da higiene e condição da pele e do pêlo:

i. Banhos com champôs não irritantes ou com champôs anti-seborreicos ⁄ antimicrobianos, dependendo das

lesões cutâneas observadas

ii. Suplementação alimentar com ácidos gordos essenciais

c. Redução do prurido e das lesões cutâneas com agentes farmacológicos:

i. Tratamento com formulações tópicas de glucocorticóides ou de tacrolimus, principalmente no caso de lesões

localizadas, conforme o necessário para controlar os sinais

ii. Tratamento com glucocorticóides orais, ciclosporina ou interferão subcutâneo, principalmente no caso de

lesões generalizadas ou graves, conforme o necessário para controlar os sinais. Normalmente estes agentes

não devem ser utilizados em conjunto.

iii. Utilização de agentes poupadores de esteróides, tais como os ácidos gordos essenciais, as preparações à

base de plantas chinesas e os anti-histamı́nicos, se os glucocorticóides forem utilizados como opção de trata-

mento a longo prazo.

d. Implementação de estratégias para prevenir a recorrência dos sinais clı́nicos

i. Evicção dos factores reconhecidamente responsáveis pelas crises, tal como foi identificado acima

ii. Considerar a utilização de farmacoterapia preventiva, caso seja exequı́vel e relevante

iii. Implementação de imunoterapia alergénio-especı́fica, caso seja exequı́vel. Esta opção pode ser utilizada em

conjunto com todas as opções de tratamento acima descritas numa tentativa de proporcionar melhorias da

resposta imunitária anómala a longo prazo.
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